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  דרכים לשיווק בית ספר בעל תוכנית ייחודית:
על ידי  ",ותרבות ישראל יהודית "ערכים, מורשת

  הוריםה
  

  פרוור )דיתייהודית (

  ד"ר יוסי פלד :בהנחיית

  

  תקציר

 בבתי הספרעוררה  ,המדיניות הממשלתית של פתיחת אזורי רישום ומתן זכות בחירה להורים

שוק תחרותי זה  .Sergiovanni, 1998, Bell), 1999לפעול בתנאים של שוק תחרותי ( רךאת הצו

מוחשי  בשיווק החברתי אין מוצר )2000(קוטלר והורניק,  'חברתיההשיווק 'שיווק מסוג  חייבמ

המוצר החברתי מוכר שינוי  חברתי ברוב המקרים מוכרים רעיון.הבמותג ה, יית קנייהמוכר חוו

שיווק בתי ספר  )2004(הסמן,  מוכר את הרעיון אותו הוא מקדם יארגון חברת כלהתנהגותי. 

זהות בית ספרית ברורה  ספר לאמץהוכנית ייחודית מאפשרת לבית ת .שיווק חברתי שייך

טחי החיים בבית הספר. כל שבטית, הבאה לידי ביטוי בחדשנות וממוקדת בתפיסה הוליס

ת הלימודים. צוות המורים מחויב ערכי וחברתי בתוכניוכניות לחינוך ומשלבת תייחודית תוכנית 

 והיא באה לידי ביטוי במעורבות הורים ובתחושת קהילתיות חזקה  לתוכנית

)(Rosenblum,1998.  

ערכים, "שיווקית חברתית. התוכנית הינה ייחודית ונקראת תוכנית במחקר זה נבנתה תוכנית 

 את מעמיק חינוכית ואני מאמין כי דור ה מתוך תפיסהזאת  .”ותרבות ישראל מורשת יהודית

 תוךמ טיפוח עתידוו בניית זהות ברורה בהווהעל  יוכל לשקוד ,עברו וערכיו ידיעותיו אודות

ומשולבת  'ו- 'אבכיתות התוכנית עוברת כחוט השני בין כל תחומי השפה . שייכותו תחושת גאווה

"מפה לאוזן" הנעשה  ,הוריםהי ידעל בחן במחקר הוא שיווק השיווק שנ. יהודיתהחוויה ה הב

נעשה בתחומי גבי הדוע מתמיד ליוישמירה על קשר רציף, שיתוף בתהליכי קבלת החלטות תוך 

  .”"שיווק יחסים. שיטת פעולה זו נקראת בית הספר

לשיווקו של בית הספר על ידי ייחודית הבחינת הערך המוסף של התוכנית היו: ת המחקר ומטר

את בית הספר  הבית ספרית ואופן תפיסת-ת והצרכים של הקהילה החוץר הצפיוובירו ,ההורים

ואיכותו. כדי לחקור את הדרכים לשיווק בית הספר על ידי תוכנית ייחודית ברוח "ערכים, 

בחרה  שביעות רצון ההורים מתוכנית זו,יסודי ואת מורשת ותרבות ישראל" בבית הספר ה

. שיטת מחקר זו משתייכת לפרדיגמת המחקרלצורך ביצוע  "חקר המקרה" החוקרת את שיטת

 -  ך ביצוע המחקר נבחרו עשרה נחקרים). לצור2003שקדי,  ;Yin, 2007המחקר האיכותני (

ארבעה הורים  ,רבבית הספשונים מתוך העשרה משמשים בתפקידים  שה הוריםיש :הורים

  .שהופנה להורים בראיון חצי מובנה נעשה איסוף הנתונים .מתוך העשרה אינם נושאי בתפקידים



  

לתכנים של התוכנית יותר  שההורים נחשפים ומיודעים כי ככל ,להסיקמממצאי המחקר ניתן   

 עשייהתהליך קבלת החלטות בשותפים לו ,”הייחודית "ערכים, מורשת יהודית ותרבות ישראל

 פה"מ הייחודיים כך הם ישתפו יותר פעולה בשיווק בית הספר ותכניו ,הבית ספרית ובחוויה

שתוכנית ייחודית אינה עומדת בפני עצמה בהשפעה  ,. בנוסף ניתן להסיקבתוך הקהילהלאוזן" 

אקלים המיטבי יש חשיבות רבה גם ל .ההורים לשווק את בית ספר בקהילה רצוןשביעות  על

ו כן, יש לבנות רבה לבית. כמוהִק  של התלמידים בבית הספר, מקצועיות המורות, רמת ההישגים

היחסים בין  בית הספר על מנת לחזק אתלדברות ותקשורת פתוחה בין ההורים י, היחסי אמון

אין ספק כי הורים ותלמידים שבעי רצון משווקים את בית הספר יותר מכל  בית הספר לקהילה.

  גורם אחר.

  


